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ЈП „Србијагас“ у борби против ширења заразне болести COVID-19

ОБЕЗБЕЂЕН КОНТИНУИТЕТ У РАДУ, 
ЗАПОСЛЕНИ УПУЋЕНИ И НА РАД ОД КУЋЕ

У Републици Србији на снази је ванредно стање, 
а све у циљу спречавања ширења заразе корона 
вирусом COVID-19! Затворене су школе, обданишта, 
факултети, старијим лицима забрањен је излазак на 
улицу, а за све остале уведена је забрана кретања 
од 20 до 05 часова ујутро. Затворени су сви гранични 
прелази за друмски, железнички и речни саобраћај, 
а укинут је и међуградски саобраћај. Обустављен 
је и међународни путнички саобраћај на аеродрому 
„Никола Тесла“. Већина шалтера јавне управе не ради, 
редукован је градски превоз. За све који су дошли из 
иностранства, уведена је обавеза самоизолације. То су 
само неке од мера које су надлежни државни органи 
предузели у циљу спречавања ширења заразе овим 
вирусом.

Низ мера заштите, у договору и сарадњи са 
надлежним државним органима, спроведено је и 
у нашој компанији, Јавном предузећу „Србијагас“

Будући да је ванредно стање проглашено у недељу, 
15. марта у вечерњим сатима, запослени су у 
понедељак обавештени да је генерални директор 
образовао Кризни штаб ЈП „Србијагас“ у вези са 
заразном болешћу COVID-19, који за задатак има да 
предлаже мере и радње превенције појаве и ширења 
болести, спроводи одобрене мере и активности, прати 
ситуацију, информише генералног директора, органе 
предузећа и све надлежне државне органе, у случају 
појаве симптома заразне болести код запослених и 
формира посебне кризне штабове у оквиру предузећа 

у вези са појавом и ширењем вируса COVID-19. 
Председник Кризног штаба ЈП „Србијагас“ Нови Сад 
у вези са заразном болешћу COVID-19 је заменица 
генералног директора Блаженка Мандић, а чланови 
овог тела су извршни директор за правне, кадровске 
и опште послове Милан Ђукић, директорка Сектора 
општих послова Драгана Саратлић и, у име Службе 
за безбедност и здравље на раду, колега Радан 
Поповић. Кризни штаб је запосленима путем web-
mastera одмах послао и План мера за превенцију и 
спречавање ширења заразне болести COVID-19, као и 
једно свеобухватно обавештење о овом Корона вирусу, 
симптомима и мерама заштите.

Дан касније, генерални директор донео је Одлуку 

Појачане мере дезинфекције службених просторија и возила, уз апел за 
максималну хигијенско-санитарну заштиту самих запослених

Светска здравствена организација 
јавности је упутила ове основне 
податке у вези са Корона вирусом 
COVID-19:
• Ако прехлађена особа има цурење из носа и 
боли je грло, није заражена вирусом Короне, јер 
пнеумонија даје сув кашаљ без цурења из носа.  
То је најлакши начин да препознате овај вирус.

•  С друге стране,  добро је знати да Корона 
вируси нису отпорни на топлоту и да умиру на 
26 до 27 степени.  Стога пијте пуно топле воде, 
попут  чаја и зачинског биља.  Није лек, али 
је, кажу,  добар за тело.  Пијење топле воде је 
ефикасно у уништавању свих вируса.  

•  Изложите се сунцу, ако је зима.

•  Када вирус падне на металну површину, 
живеће најмање 12 сати.  Зато запамтите да 
ако дођете у контакт са било којом металном 
површином, темељно оперите руке сапуном.

• Вирус може остати активан у ткивима 6-12 
сати.  Нормално средство за прање веша 
убија вирус. Зимску одећу којој није потребно 
свакодневно прање, треба ставити на сунце да 
би убило вирус.
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којом су још ближе утврђени услови 
и начин на који ће бити организован 
и омогућен континуитет рада 
док је на снази ванредно стање у 
држави. Јавно предузеће Србијагас, 
како стоји у тој одлуци, обавља 
делатност од општег интереса и у 
том смислу потребно је организовати 
континуирани процес рада којим 
се испуњава обављање делатности 
због које је предузеће основано. 
Сви извршни директори функција и 

руководиоци организационих јединица и зависних 
предузећа задужени су да процес рада за време 
трајања ванредног стања организују тако што ће 
мајке са децом предшколског узраста ослободити 
радне обавезе, затим мајкама са децом школског 
узраста до 12 година омогућити рад од куће, а 
такозвани „home office“ омогућен је и тешким 
хроничним болесницима, запосленима старијим од 
60 година и осталим запосленима на оним радним 
местима где год је то могуће. Свим колегама 
који су упућени на рад од куће Функција ПКОП 
израдила је појединачна Решења, а извршни 
директори и непосредни руководиоци, како је 
наведено у Одлуци, вршиће надзор над овим 
начином рада. Циљ доношења поменуте одлуке 
је, дакле, спречавање ширења заразне болести 
COVID-19.

Већ у току првих дана појаве болести, у предузећу 
су организоване дезинфекције службених 
просторија и моторних возила која се користе, 
а Служба за безбедност и здравље на раду 
упутила је, у више наврата, апел за поштовање 
препоручених појачаних мера хигијенско - 
санитарне заштите запослених. Обустављени су 
до даљег лекарски прегледи запослених који ће 
се наставити након смиривања ситуације у вези са 
ширењем корона вируса COVID-19.

Иако је више пута поновљено, сматрамо да због 
важности и опасности које по здравље људи са 
собом носи, треба још једном изнети основне 
податке у вези са заразном болешћу COVID-19. На 
питање шта је нови COVID-19, најкраћи одговор 
гласи да је реч о новом коронавирусу, који се 
појавио 2019. године и који је назван „САРС-
CoV-2“. Откривен је у Кини крајем 2019. године, а 
ради се о новом соју коронавируса који пре није 
био откривен код људи. Болест узрокована тим 
вирусом назива се COVID-19. Колико је познато, 
вирус може узроковати благе симптоме сличне 
грипу попут: повишене телесне температуре, 
кашља, отежаног дисања, болова у мишићима и 
умора. Ипак, у тежим случајевима јавља се тешка 
упала плућа, синдром акутног отежаног дисања, 
сепса и септички шок који могу узроковати смрт 
пацијента. Особе које болују од хроничних болести 
подложније су тежим облицима болести, кажу 
стручњаци.             

Не постоји специфично лечење болести 
изазваних новим Корона вирусом. Међутим, 
многи симптоми могу да се лече и самим тим 
лече се у зависности од клиничког стања 
пацијента.
Опште препоруке за спречавање ширења инфекције:

• често прање руку водом и сапуном или гелом за 
дезинфекцију од минимум 20 секунди
• без руковања
• без додиривања очију, носа и уста рукама
• дистанца од других људи, најмање један метар 
одстојања
• ако имате симптоме инфекције респираторних органа 
(кијавица, кашљање, температура и сл.) одмах ставите 
маску на нос и уста
• потрудите се да вам уста и грло буду стално влажни, 
дакле никад суви. Зато попијте помало воде сваких 15 
минута. Чак и ако вирус уђе у уста, питка вода или друга 
течност ће га пренети кроз једњак до стомака, а тамо ће 
стомачне киселине убити вирус.
• препоручује се испирање уста Бетадином како би се 
елиминисале или смањиле клице док су још у грлу
• избегавање масовних скупова и затворених просторија 
у којима борави више особа. Уколико је боравак у таквим 
просторијама неопходан, препоручује се ношење маски 
преко уста и носа, које се мењају чим постану влажне
• избегавање блиског контакта са људима који су дошли 
из иностранства, поготово из „жаришта“ инфекције
• приликом кашљања и кијања потребно је покрити нос 
и уста папирним марамицама, које је потребно бацити у 
канту за отпатке, а руке одмах опрати и дезинфиковати
• обавезно је ношење маске уколико се негује особа за 
коју се сумња да је оболела од Корона вируса
• важно је проветравати редовно просторије у којима се 
борави
• важно је да се свака особа код које се појаве симптоми 
болести, што пре обрати лекару, односно позове број 
Министарства здравља 064 894 52 35
• особе које су боравиле у државама у којима је 
забележено „жариште“ инфекције саветује се да прате 
здравствено стање и мере температуру два пута дневно
• сви који сумњају да су заражени, имају симптоме или 
су били у контакту са путницима из земаља „жаришта“, 
треба да се јаве локалном Заводу за јавно здравље или на 
већ наведени број телефона Министарства здравља
• саветује се отказивање односно одлагање путовања 
ван земље. То се посебно односи на особе старије од 
60 година, лица са хроничним болестима, труднице и 
одојчад.
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Директор Србијагаса учествовао на 27. Копаоник бизнис форуму

ЦЕНА ПРИКЉУЧКА И ТУРСКИ ТОК ГЛАВНЕ 
ТЕМЕ ОБРАЋАЊА ЈАВНОСТИ

Са овогодишњег Копаоник бизнис форума 
генерални директор Јавног предузећа 
„Србијагас“ Душан Бајатовић послао је домаћој 
јавности ексклузивну поруку-прикључак на гасну 
мрежу домаћинства у Србији ускоро ће плаћати 
780 евра! Од тога ће, како је рекао, само ПДВ бити 
у обавези да плате одмах, а све остало ће платити у 
року од 3 до 5 година, бескаматно. Према његовим 
речима, на овај начин може да се реши проблем 
загађења у градовима који праве индивидуална 
ложишта, а уједно план је да чак 550 хиљада 
домаћинстава буде прикључено на гас.

- Усмерићемо 20 до 30 милиона евра на прикључке, 
али то неће сметати, јер ће то бити наши купци 
наредних година, казао је он истичући да је Србијагас, 
по налогу Владе Републике Србије, завршио разраду 
овог плана и да ће у циљу његове реализације, 
изменити један свој правилник, али и обезбедити 
и осталим дистрибутерима да и они то прихвате. 
Грађанима Србије ће тако бити омогућено да се 
греју на најјефтинији и еколошки најбољи енергент, 
саопштио је директор Бајатовић.

Новинари су га, наравно, питали и за „Турски ток“. 
Директор Србијагаса је, с тим у вези, рекао да све 
што се тиче изградње  овог гасовода иде у складу са 

уговореним роковима, да су почели радови и у 
Бугарској што је добра вест за нас, а да ће ускоро 
кренути радови и у Мађарској.

- Сви капацитети и у Бугарској, и у Србији, и у 
Мађарској, су распродати и тренутно можемо 
са 100-процентном сигурношћу рећи да ће 
реализација онога што зовемо „Турски ток“ или 
„Балкански ток“, односно гасовод од турске 
границе, преко Бугарске и Србије, до Мађарске, 
дакле пројекат који ће, у складу са неким 
веома кратким роковима бити мало продужен, 
ипак бити завршен онако како треба и како је 
договорено, потврдио је Бајатовић.

- Ми гасовод завршавамо. Ове године ћемо 
завршити компресорску станицу. Бугари су, 

као што знате, почели да раде и поставили су 100 
километара цеви. Мислим да више нема опасности да 
престану, јер су дугорочни уговори закључени и они 
би морали да плате велике пенале, ако би одустали од 
градње, рекао је новинарима директор.

О реструктурирању компаније он је, говорећи на 
панелу о тој теми, истакао да Србијагасу нису 
потребни ни Светска банка ни ММФ, који нису имали 
одговор на нека веома важна питања.

- Предузеће је морало да купује гас за два динара а да 
га продаје за један, како онда пословати позитивно, 
запитао је присутне директор Србијагаса. Уз то, 
наплативост је била велики проблем, а преко гаса се, 
како је навео, водила социјална политика.

- Сада Србијагас прави добит, за прошлу годину 
она ће бити око 4,2 милијарде динара, рекао је он 
додајући да је отписом 1,2 милијарде евра дуга према 
држави Србијагас очистио све билансе и нема ниједну 
доспелу, а неплаћену обавезу.

Додајмо и то да је панелу о реструктурирању јавних 
предузећа на Копаоник бизнис форуму, присуствовао 
и председник Надзорног одбора ЈП „Србијагас” проф. 
др Муамер Реџовић.
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У марту радови на гасоводним објектима Србијагаса

Наше треће доба

НАСТАВЉАЈУ СЕ ПРИПРЕМЕ ЗА УГРАДЊУ 
НАПРЕДНИХ СИСТЕМА МЕРЕЊА

ДО ДАЉЕГ ОДЛОЖЕНЕ СВЕ АКТИВНОСТИ 
УПР ЈП „СРБИЈАГАС“

Током овог месеца настављене су активности 
на опремању гасоводних објеката напредним 
системима мерења, започете у 2019. години. 
Оператор транспортног система обавестио нас је 

да су припремни радови за уградњу напредних 
система мерења на Главној мерно регулационој 
станици „Златица“, на подручју Зрењанина, урађени у 
четвртак, 19. марта.

А како смо сазнали, напредним системима мерења 
је до сада опремљено 30 наших објеката. Тај посао 
се наставља, а за све то је потребно да се обиђе и 
прегледа више од 180 објеката који се налазе на 
подручју радних јединица „Нови Сад“, „Београд“, 
„Зрењанин“, „Кикинда“ и „Панчево“, у сарадњи са 
Радном јединицом „Мерење и регулација“. Једна екипа 
већ ради на територији коју покрива Радна јединица 
„Београд“, а друга је на подручју радних  јединица 
„Нови Сад“ и „Зрењанин“. За машинске радове 
задужена је Радна јединица „Одржавање гасовода“ 
Зрењанин.

Сви ови радови, чији је циљ, заправо, савремено 
мерење и даљинско управљање системом, како смо 
чули, трајаће укупно две године.

Због проглашења пандемије Корона вируса и 
ванредног стања у Србији, све активности Удружења 
пензионисаних радника ЈП „Србијагас“ одложене су 
до даљег. Самим тим неће ни радити канцеларија 
Удружења у улици Максима Горког 24, нити ће бити 
одржана редовна Годишња скупштина наших бивших 
радника, која је у принципу „папиролошки“, како нам 
је речено, већ припремљена.

Иначе, почетком марта наши  пензионери су,  ипак, 

одржали неке своје редовне активности у ово 
време, а ту пре свега мислимо на обележавања  8. 
марта – Међународног дана жена. Манифестација је 
одржана 5. марта у просторијама Месне заједнице 
„Бошко Буха“ (Фрушкогорска 8), уз присуство 
педесетак чланова и гостију из Зрењанина и Кикинде. 
Занимљиво је да су домаћини из поменуте месне 
заједнице бесплатно уступили салу некадашњим 
радницима наше компаније.

АКЦИЈЕ

ЗА САДА СЕ ПЛАНИРА МАРТОВСКА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ СРБИЈАГАСА

Како нам је речено у Активу добровољних давалаца крви ЈП „Србијагас“ у Новом Саду, остаје раније утврђени 
термин за мартовску акцију у четвртак, 26. марта! Једино што је за сада, као препорука, стигло из Завода за 
трансфузију крви, то је да се саветује да се на акцију овога пута долази у мањим групама, како се не би угрозило 
ничије здравље и како би биле испоштоване све инструкције  и упутства која ових дана долазе од стране 
надлежних. Уколико дође до било каквих промена, наши даваоци ће бити благовремено обавештени.

ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад
Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија
ТЕЛ + 381 21 481 1004 / + 381 21 481 2703 / ФАКС + 381 21 481 1305
www.srbijagas.com


